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Halkımız’ı Aşağı Gören Zihniyet
İnsanlara değer verilmemesi, Halkımız’ın aşağılanması, Eski Türkiye‟den Yeni Türkiye‟ye geçen, ideolojik bir hastalıktır. Aslında bu bilinmeyen
bir şey de değildir1. Eski Türkiye’de, bu olayın, otorite tarafına, o zamanlar
bir ara, statiko diyorlardı. Ama bu statikonun Halkımız‟ı aĢağılama yanı,
aslında normali haylı aşan bir durumdur. Buna bendeniz çoğu kere, insanlık
ve Millet düşmanlığı diyorum…
Dönüşüm
Eski Türkiye’de İslâm Ve Kültürümüz’ün redd-i mîras edildiği ve Halkımız‟ın oldukça aşağılanmalara mâruz kaldığı, o ideolojik dönemlerdeki
olumsuz yansımaların, üniversitede iken, beni de kuşatmaya başlamasıyla,
içine düşmüş bulunduğum, bunalım durumlarını yaşadım. Çoğu Orta Öğretim dönemi arkadaĢlarımız, hiçbir şeyden habersiz olarak geçirdikleri o
ideolojik uyku süreci içinde, mışıl mıĢıl uyurlarken; içimde yanardağlar gibi
fışkıran değişimler2, bâtıl Batı kültüründen gerçek Kültürümüz‟e dönüşüme
sebep olmuştur. Bu dönüşümle kabullendiğim İslâmî Ve Kültürel gayretlerin öğrenilip uygulanmasını, sanki ikinci bir akademik gayret titizliğiyle,
bir „hobby‟ olarak yıllarca sürdürmüĢ bulunmaktayım.

Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili
yazılara ânında ulaşı-labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet
doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar
hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
Temiz, M., Yarım Aydınlarımız, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/YENĠ%20TÜRKĠYE‟YE%20DOĞRU.doc, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
2
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/BĠR%20HAYAT%20DA%20BÖYLE%20GEÇTĠ%202.7.2014.pdf
, En Son Erişim Târihi: 02.07.2014.
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Yukarıda söz konusu edilen, Halkımız’ın aşağılanması ve Eski Türkiye‟den Yeni Türkiye‟ye geçen, o yıkıcı ideolojik hastalıkların tümü, yukarıda arzettiğim bunalım süreci içinde, câhilliğimi aşma gayretlerimin, ister
istemez, gözümün önünden şimdi, bir sinama şeridi gibi tekrar, bir bir
geçişine sebep olmuş bulunuyor...
Niçin Yaratıldık?
O günlerde, Dünyâ‟nın güzelliğini seyrettiğim, her an, aklımın bir köşesinde, cevâbını bulmamı bekleyen, bir soru vardı3. Bu sorunun cevâbını,
doğru olarak, bulduğuma emin olduğum oranda, rahat ve mutlu olabileceğimi biliyordum. O soru şuydu:
“Bu Dünyâ‟ya niçin geldik?”
İşin enteresan tarafı, Rus Yazarı Tolstoy da, benim gibi, çok düşünüyormuş, bu sorunun doğru cevâbını…
Önemli ve güzel bir soruydu aslında bu…
Bu soruyu sorduğum birkaç kişi, hemen hemen, şu şekilde cevaplamışlardı sorumu… Demişlerdi ki:
“Yaşamak, hayattan kâm almak için Dünyâ‟ya geldik.”
Ama tam tamına, Eski Türkiye‟de Milletimiz‟e kan kusturan, İnönü
Zihniyeti’nin ve Yeni Türkiye’deki İnönü zihniyetlilerinin hayat felsefesini çağrıştıran, bu cevâp, benim için hiç de, tatmin edici değildi. Sizi tatmin
ediyor mu, bilmem?
Evet!
“Niçin geldik?” diyordum “Dünyâ‟ya”…
Çünkü biliyordum ki, benim gibi gaflet içinde olup da, bu sorunun cevâbını bilmeyen çok kişi vardı.Sizin anlayacağınız şu satırların yazarı olarak,
3
Temiz, M., Bilim, Aydınlanma Kurâmı ve Tolstoy‟un AraĢtırması, BEN NEYĠM?, NĠÇĠN
YARATILDIM, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEY%C4%B0M%20%20TOLSTOY'UN%20ARA%C5%9ETIRMASI.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BEN%20NEY%C4%B0M%20-%20TOLSTOY'UN%20ARA%C5%9ETIRMASI.doc, En
Son Erişim Târihi: 12.09.2014.
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İlkokul‟dan başlayarak, Samsun Ondokuzmayıs Lisesi Orta Kısmı’ndaki,
sınıf birincilikleri dâhil ol-mak üzere, Ondokuzmayıs Lisesi-Lise Birincisi
olmama bağlı olarak, belki bilgide bir şeylere sâhip olma gururu içindeysem
de, çok eksik olduğumu hissedip, o dönemdeki câhilliğim ile kalmak bana
zor gelmişti. Çalışıp çabalayarak ve araştırarak, bugün İslâmî Ve Kültürel
açıdan kendimi, şü-kürler olsun ki, geliştirmiş bulunuyorum4.
Bu öyle kolay oldu sanmayınız, haa!
Öyle ki bu, insanın nefsinin hiç hoşlanmadığı, zorlukların dayatmalarına
dayanan, bir nevî, yaşam eğitimi ile birlikte olan, çetin ve sarp bir tırmanıştı… İlerledikçe yol biraz düzleşmedi de değildi, tabiatıyla… Ama ilmin ve
bilginin sonu yok ya… Hâlâ veyâ yaşadıkça da, İslâmî Ve Kültürel aydınlanmanın sürmesi de gerekliydi, şüphesiz…
İşte bugüne gelmiş durumdayım. Ve de bugün, kendilerini ideolojiye
kaptırmış, özellikle Halkımızı her fırsatta aşağılayan ya da, „Bir eli yağda,
bir eli balda yetişen‟, insanları kendilerine hizmetçi gibi görerek, kendilerini
kaymak tabaka sayan, aynı ideolojik kişilerden kendimi, özellikle ayrı
görmekle, büyük bir haz duyuyorum, şimdi, Elhamdülillah!
Aradaki fark nereden geliyor?
Nankörlük Ve / Veyâ İkiyüzlülük
Bu bedbaht ideolojik zihniyet mensupları, Yeni Türkiye kavramından
hiç hoşlanmıyorlar. Bu nedenle de Yeni Türkiye’de, Cumhûriyetimiz‟in
Yükselme Dönemi‟ne geçtiğinden bu yana, kendilerini çok mutsuz hissediyorlar. Türkiye gelişmesini sürdürdükçe, onlar da hep efkârlanmaktalar...
Örneğin dolar az yükselse, Türkiye Ekonomisi darbe alacak diye, o kadar
seviniyorlar ki!
Sebep ne?
Bunu söylemeye gerek yok, çünkü bunun, İslâmî Ve Kültürel câhillikten
doğduğunu ya da daha kötüsü, Ġslâm Ve Kültür düşmanlığına dayanan, bir
hâinlikten ileri geldiğini, kolayca anlamış olmalısınız! Biz ve Halkımız bunu,
4
Temiz, M., Bir Hayat Da Böyle Geçti, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/BĠR%20HAYAT%20DA%20BÖYLE%20GEÇTĠ%202.7.2014.pdf, En Son Erişim Târihi:
02.07.2014.
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artık, çok iyi öğrenmiş bulunuyor. O zaman, bundan sonra, bu tutumlarının
nedenlerini, kendileri izah etmeliler!
Meselâ İslâm Ve Kültürümüz’deki her türlü meşrû faaliyeti (ameli), zikir
sayabilirsiniz. Öyledir de… Bu insanlarımız, geçen yıllarını, ideolojik uyku
içinde, geçirme yerine, İslâmî Ve Kültürel çabalara yöneltmiş olsalardı, Ra’d
Sûresi’nin, „Bunlar, îman edenler ve gönülleri Allah‟ın zikriyle sükûnete
erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah‟ı anmakla (İbâdet ve zikir etmekle) huzur bulur.” mealindeki 28. Âyeti’nde bildirildiği gibi, bahsettikleri, o
mutsuzluk içinde bulunmaları, hiç mümkün olabilir miydi?
Hânlikleri nedeniyle, işte görüyorsunuz ya, gittikçe artan, huzursuz hâlleriyle birlikte Allah (CC), mutsuzluklarını da her an artırmakta, DNA‟larını
da, canavarlaşacak şekilde5, günden güne dönüşüme uğatmaktadır6.
Üstelik Yeni Türkiye’de, bu ideolojik kimselerin, Halkımızla ve Kültürümüz’le, bütünleşmiş olan, günümüz idârecilerine, her türlü hakâretleri
yaptıklarını, hattâ kinlerinin esiri olarak, onlara hakâret edenleri dahî, açıkça
desteklediklerini, daha da ileri giderek, tahribat ve bölücülükte, emperyalistlerle birlikte hareket ettiklerini de, artık görüyor ve biliyoruz.
Hâl böyle iken bile, bu zihniyetten birisinin yazmış olduğu bir yazıda
geçen, “Ancak demokratik hakların elinden alınmışsa, düşünce ve yazma
özgürlüğün elinden alınmışsa…” cümlesinde de görüldüğü gibi hâlâ, demokratik hakların ellerinden alınmasından, düşünce, yazma özgürlüklerinin olmamasından bahsetmesini, 1960’lı yıllardan beri Türkiye’yi gözleyen birisi

5
Temiz, M.,
Batı‟da Ġnsanlık, Batıcılarımız‟la Birlikte, Batıyor mu? Bu Bilimsel Gerçeği Biliyor muydunuz? Batıcı
Zihniyetlerin Ġslâm DüĢmanlığının Bilimsel Sonucu..., Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BATICILARIMIZ%20DA%20BATIYOR%20MU.docx, En Son Erişim Târihi:
20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
6
Temiz, M., Asıl Olan “Bâtılın” Ġnsanı Hasta Etmesidir, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ASIL%20OLAN%20BÂTILIN%20ĠNSANI%20HASTA%20ETMESĠDĠR.docx,
En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
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olarak, ancak bir nankörlük7 ve / veyâ ikiyüzlülük olarak değerlendiriyorum8.
‘Bence insan, her şeyden önce dürüst olmalı, dürüst…”

Temiz, M,. Allah‟a (CC) TeĢekkür Etmek Ve Nankörlük, Alındığı İnternet Elektronik Adresi
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.pdf YA
DA
http://gayalo.net/dosyalar/ALLAH‟A%20(CC)%20TEġEKKÜR%20ETMEK%20VE%20NANKÖRLÜK.docx, En
Son Erişim Târihi: 02.07.2014, http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm
8
Temiz, M., BaĢ Ağrısı Mahana! “Müslüman Karavana”, Öyle mi? Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20AĞRISI%20MAHANA,%20„MÜSLÜMAN%20KARAVANA‟%20ÖYLE%20MĠ
.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/BAġ%20AĞRISI%20MAHANA,%20„MÜSLÜMAN%20KARAVANA‟%20ÖYLE%20MĠ
.docx, En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.
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